
GAZETKA TARGOWA
POLAGRA-TECH 2017

Aparat ubojowy 9 mm
• Aparat do mechanicznego 

przedubojowego oszałamiania zwierząt
• Przeznaczony do uboju zwierząt o masie: lekkie, 

średnie, ciężkie i najcięższe
• Niklowane wykończenie
• Minimalizacja odrzutu dzięki stabilnej konstrukcji
• Sześciokątny kształt podstawy zapobiegający 

przypadkowemu stoczeniu się aparatu na dźwignię 
zwalniającą

• Maksymalna seria strzałów 17 na godzinę

Aparat ubojowy 9 mm
• Aparat do mechanicznego przedubojowego 

oszałamiania zwierząt
• Maksymalna seria strzałów 1/17 s.

Kartusze do aparatu ubojowego .22
• Doskonałe do zastosowania przy uboju bydła 

ciężkiego, np. dużych byków.
• Masa ładunku wybuchowego: 4,5 grana (0,29 g).
• Opakowanie 1000 sztuk.

Poganiacz KAWE 21
• Do zastosowania dla bydła i trzody chlewnej
• Spełnia wymogi europejskie dotyczące 

dobrostanu zwierząt hodowlanych
• Posiada kontrolkę sygnalizującą działanie
• Niezawodny i odporny na uszkodzenia
• Lekka konstrukcja

Poganiacz - Klepak
• Nieelektryczny, ręczny poganiacz 

dla bydła i trzody chlewnej
• Wykonany z plastiku
• Wywołuje hałas o dużym natężeniu 

nawet przy lekkim uderzeniu

Poganiacz wiosło
• Poganiacz dla bydła i trzody chlewnej
• Wykonane z tworzywa
• Elastyczny drążek
• Nie pozostawia śladów na mięsie

Poganiacz ROBSET 70cm
• Solidna plastikowa konstrukcja.
• Doskonale pracuje w środowisku 

wilgotnym.

OFERTA SPECJALNA
Kij wędzarniczy DIAMANT LINE®

• W całości wykonane ze spawanej stali V2A
• Załadunek do 50 kg/m
• Polerowana powierzchnia gwarantująca niski stopień przylegania brudu
• Zaokrąglone końce zapobiegające uszkodzeniu jelit podczas odwieszania
• Szczelnie spawane
• Możliwość dopasowania długości kijów do potrzeb Klienta

SLIM 
dla wyrobów o małej średnicy, 
np. frankfuterki czy parówki

FLAT 
dla produktów w naturalnych 
osłonkach; dzięki specjalnie 
zaprojektowanemu końcowi kij 
nie zsuwa się z zaczepów wózka 
wędzarniczego

Podane w katalogu ceny są cenami netto. Ceny produktów nie obejmują dekoracji. Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od rzeczywistości. Nie odpowiada 
za pomyłki oraz błędy w druku. Oferta ważna od 25.09. do 30.11.2017r. lub do wyczerpania zapasów. Niniejsza gazetka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa 
handlowego.

kod model kaliber
[mm]

długość
[cm]

średnica 
komory [mm]

waga
[kg]

Z020336 Blitz 9x17 33 40 2,25

kod model kaliber
[mm]

długość
[cm]

średnica 
komory [mm]

waga
[kg]

Z020337 Dick VSG-9 9x17 33 40 2,25

kod typ kaliber
[mm]

Z007764 czarne 0,22"

kod długość
[cm]

napięcie
[V]

zasilanie waga
[kg]

Z009000 22,5 5000 2 x R20 0,54

kod długość
[cm]

zasilanie

Z007936 70 3 x R14

kod długość
[cm]

Z007934 45

kod długość
drążka [mm]

wymiary 
wiosła [mm]

Z007918 680 330x107

390,20zł 
NETTO

390,00zł
NETTO

609,84zł
NETTO

40,80zł
NETTO

35,70zł
NETTO

170,85zł
NETTO

245,00zł
NETTO

kod model wymiary
[mm]

długość
[mm]

cena
[zł]

Z044328 SLIM

Ø13

15

980 16,28

Z044130 FLAT

Ø

980 16,92

od 16,28zł
NETTO

JESTEŚMY PRODUCENTEM
Z PONAD 25-LETNIM DOŚWIADCZENIEM
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Klipsy do zamykania przełyku
• Stosowanie zapobiega zakażeniom 

bakteryjnym poprzez zatrzymanie wycieku 
treści żołądkowej 

• Wykonane z tworzywa dopuszczonego 
do kontaktu z żywnością

• Łatwe i szybkie w użyciu

Lanca do zakładania klipsów
• Urządzenie do zakładania klipsa do przełyku 

w procesie ubojowym
• Wykonana ze stali nierdzewnej
• Budowa minimalizuje ryzyko uszkodzenia 

tkanek podczas zakładania klipsa
• Polerowana powierzchnia ułatwia 

utrzymanie w czystości

Nóż rurkowy do wykrwawiania 
• Umożliwia zbieranie 

i odprowadzanie krwi
• Wymienne ostrze.

Worek na jelito końcowe ze sznurkiem 
• Worki do zastosowania przy uboju.
• Materiał: tworzywo LDPE.
• Idealny na jelito końcowe.
• Opakowanie: 1000 szt.

Nóż dzwonkowy 
• Ostrza wykonane z wysokowęglowej 

stali nierdzewnej, ulepszane cieplnie 
i szlifowane

Kredki do znakowania
• Op. 12 sztuk

Farba do pieczątek
• Do zastosowania przy znakowaniu
• Opakowanie 2 litry

Worek na ucho
• Worek do zakrywania ucha przy uboju.
• Opakowanie: 1000 szt.

Rękaw na półtusze
• Rękaw wykonany z poliestru, 

materiały zostały przebadane 
i są zatwierdzone do wykorzystania 
z mięsem

• Sprzedawany w rolkach 5 kg

Pistolet do etykietowania żywności
• Pistolet do etykietowania
• Posiada wymienną igłę
• W pistolecie stosuje się 

ości spożywcze

Ości spożywcze

• Ości do etykietowania produktów 
spożywczych

• Opakowanie: 1000 szt.
• Kolor zielony

324,00zł
NETTO

65,28zł
NETTO

39,95zł
NETTO

137,70zł
NETTO

46,75zł
NETTO

kod ilość sztuk 
w opakowaniu

Z040418 2000

kod średnica 
[mm]

waga
[kg]

Z012289 35 1
kod wymiary

[mm]
Z016589 430 x 300

kod wymiary
[mm]

Z016590 220 x 300

kod

Z002622

kod

Z007207

kod kolor

Z008993 brązowy

Z008994 niebieski

kod kolor

Z007288 brązowy
kod model

Z028872 MARK III

kod wymiar
[mm]

Z028874 45

kod materiał szerokość
[m]

długość
[m]

masa rolki
[kg]

cena
[zł/rolkę]

Z000616 poliester 0,3 ~450 5 199,75

186,93zł
NETTO

363,80zł
NETTO

22,61zł
NETTO

212,89zł
NETTO

110,49zł
NETTO

374,00zł
NETTO
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Nóż pierścieniowy
• Pasuje do każdego rozmiaru (średnicy) palca
• Doskonale nadaje się do cięcia przędzy, 

włókien i sznurów
• Opakowanie zawiera 3 sztuki

Obrotowy zraszacz do wędlin

• Wykonane ze stali nierdzewnej
• 3 dysze zapewniają płaski strumień wody 

w całym jego przekroju 
• Łożyskowanie z wysokiej jakości materiału
• Przy ciśnieniu 2 barów zużycie wody wynosi 

15 litr/min
• Oszczędność do 30% wody -30%

ZUŻYCIA WODY

Skrobak do czyszczenia kloca
• Skrobak do kloców masarskich

Sznurek elastomer BC-900, biały
• Sznurek do maszyny wiążącej Rolmatic.
• Termokurczliwy
• Posiada atest PZH

S-HAK CNS DO MIĘSA
• Hak masarski do wieszania płatów mięsa
• Idealny do wędzenia

Przędza wędliniarska, biała
• Przędza do wiązania wyrobów 

wędliniarskich

Hak do boczku, 4 igłowy
• Hak wykonany ze stali nierdzewnej, 

kwasoodpornej.
• Do wędzenia na zimno i ciepło.
• Łatwy w czyszczeniu, można myć w 

zmywarkach.

Przyrząd do usuwania pyłu kostnego
• Skutecznie usuwa wszystkie fragmenty kości z 

kawałków mięsa po cięciu
• Wykonany z tworzywa sztucznego
• Nie narusza struktury mięsa
• Poprawia estetykę produktu

Hak masarski

• Hak masarski z rączką z tworzywa.

Przędza wędliniarska, 
biało-czerwona
• Przędza do wiązania wyrobów 

wędliniarskich

Noże do skórowaczki
• Ścięte z prawej strony
• Sprzedawane w opakowaniu po 5 sztuk

Brzeszczot piły
• Zęby hartowane elektronicznie
• Opakowanie zawiera 4 sztuki

od 11,16zł
NETTO

od 18,25zł
NETTO

15,48zł
NETTO

kod materiał kolor

Z001792 plastik

kod długość
[cm]

Z044065 12

kod długość
[cm]

waga
[kg]

Z001834 20 0,390

kod wymiary
[mm]

cena
[zł/szt.]

Z002982 434x20x1 11,16

Z003024 554x22x0,7 13,52

Z003022 554x22x1 13,52

kod model wymiary
[mm]

cena
[zł/szt.]

Z007093 SUPRA 1600x15 18,25

Z007122 CONQUEST 2904x20 22,10

kod

Z022866

kod szerokość
[cm]

Z020849 16

kod waga
[kg]

kolor

Z016135 0,8

kod waga
[kg]

kolor

Z012213 0,5

kod waga
[kg]

kolor

Z012211 0,5

kod wysokość haka
[mm]

grubość pręta
[mm]

cena
[zł/szt.]

Z003440 100 4 1,09

Z003441 120 5 1,82

Z003442 140 6 2,15

Z003443 160 6 2,35

kod zużycie wody
[litr/min]

ilość dyszy

Z018928 15 3

8,10zł
NETTO

10,04zł
NETTO

18,00zł
NETTO

10,50zł
NETTO

od 1,09zł
NETTO

12,50zł
NETTO

549,90zł
NETTO

25,26zł
NETTO

27,20zł
NETTO
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kod

Z001794

kod kolor

Z005520

kod

Z019656 

kod pojemność

Z019790 4 noże, 2 stalki, rękawica

kod

Z005212

kod

Z005223

kod rozmiar

Z005317 M

kod długość
[cm]

Z005651 32

kod kolor

Z005522

kod kolor

Z005521

kod kolor

Z005646

Płaska pochwa na 2-3 noże z paskiem
• Wykonana z trwałego oraz higienicznego 

tworzywa w kolorze białym.
• Niezwykle łatwa do demontażu i czyszczenia.
• Pasuje do bardzo długich noży.
• W zestawie z praktycznym paskiem.

Rękawica ochronna ze stali nierdzewnej
• Wykonana ze specjalnej siatki, z wytrzymałej 

stali nierdzewnej
• Solidne mocowanie paskowe i systemem 

zapięć zatrzaskowych
• Zapewnia odpowiednią ochronę dłoni przed 

przecięciem lub przebiciem palców
• Spełnia normy EN 1082-1 oraz EN 13998
• Dostępna w różnych rozmiarach

Ochronniki słuchu Thunder T1
• Lekkie i bardzo wygodne słuchawki 

ochronne
• Płaska i szeroka poduszka dokładnie 

przylega i zapewnia doskonałą izolację
• Tłumienie hałasu: 26 dB

Okulary ochronne ECOLUX
• Okulary ochronne z poliwęglanu
• Posiadają regulację długości zauszników
• Ochrona UV-A i UV-B
• Grubość poliwęglanu: 2,2 mm

Rękawica antyskaleczeniowa
• Zmniejszają ryzyko skaleczenia

Mocowanie rękawicy
• Poprawia ułożenie rękawicy stalowej, zapewniając 

skuteczną ochronę i bezpieczeństwo pracy
• Wykonana z elastycznego i higienicznego 

materiału
• Pasuje do rękawic nierdzewnych 

wszystkich rozmiarów
• Opakowanie: 100 szt.

Rękawice do odbłoniarki
• Atest do stosowania przy pracy na 

odbłaniarkach
• Wykonane z gumy
• Dopuszczone do kontaktu z żywnością
• Charakteryzują się dobrą izolacją cieplną oraz 

wysoką odpornością na ścieranie.
• Zapewniają wzmocniony chwyt 

dla lepszej obsługi maszyn i urządzeń

Pochwa na 4 noże z paskiem
• Wykonana z trwałego, higienicznego tworzywa 

w kolorze białym.
• Niezwykle łatwa do demontażu i czyszczenia.
• W zestawie z praktycznym paskiem.

Pochwa plastikowa na 1 nóż
• Praktyczna, bezpieczna, wykonana z trwałego, 

higienicznego tworzywa w kolorze białym.
• Łatwa do demontażu i czyszczenia
• Może być sterylizowana.
 Informacja. Pasek nie jest częścią zestawu i 

jest sprzedawany oddzielnie!

Kosz na noże do sterylizacji
• Kosz wykonany ze stali kwasoodpornej AISI 304

Przyrząd do mierzenia noży

205,00zł
NETTO

15,00zł
NETTO

33,92zł
NETTO

54,46zł
NETTO

170,00zł
NETTO

2,59zł
NETTO

66,69zł
NETTO

20,91zł
NETTO

49,77zł
NETTO

5,78zł
NETTO

17,50zł
NETTO
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Buty Sanita otwarte SAN FLEX
• Zgodne z normą EN ISO 20347:2012
• Wodoodporne
• Podeszewa absorbująca wstrząsy
• Podeszwa antypoślizgowa SRC
• Odporne na działanie środków 

dezynfekujących oraz tłuszczy
• Rozmiary: 35-48

Buty Sanita zamknięte
• Zgodne z normą EN ISO 20347:2012
• Wodoodporne
• Podeszewa absorbująca wstrząsy
• Podeszwa antypoślizgowa SRC.• 

Odporne na działanie środków dezynfekujących 
oraz tłuszczy

• Rozmiary: 36-48

Buty PUMA z metalowym noskiem
• Buty robocze z metalowym noskiem i podeszwą 

antypoślizgową
• Rozmiary: 39-45

KATALOG PROMOCYJNY

kod rozmiar

Z005557 43

kod rozmiar

Z006352 43

kod rozmiar kolor

Z030577 42 czarne

kod rozmiar kolor

Z030589 43 białe

kod rozmiar

Z006213 43

kod rozmiar

Z005840 43

kod rozmiar

Z019043 43

kod rozmiar

Z022877 43

Gumowce Dunlop Pricemastor
• Gumowce odporne na środki dezynfekujące, 

tłuszcze zwierzęce i roślinne
• W całości wykonane z PVC
• Zgodne z HACCP
• Dostępne rozmiary: 35-48

Gumowce Dunlop Protomastor
• Zgodne z normą EN ISO 20345:2011
• Podeszwa antypoślizgowa SRA
• Wzmocnienie czubka buta
• Wodoodporne
• Odporne na działanie środków dezynfekujących 

oraz tłuszczy
• Podeszewa absorbująca wstrząsy
• Rozmiary: 36-48

Buty EziKlog z opaską na piętę
• Kątowe boczne otwory, które zapobiegają przenikaniu płynów
• Można prać w temp. do 40 st. C
• Antybakteryjne i antystatyczne
• Niezwykle lekkie
• Antypoślizgowa podeszwa
• Oznaczone znakiem CE

Buty EziProtekta
• Regulowany pasek
• Amortyzacja podeszwy
• Antypoślizgowa podeszwa
• Podeszwa odporna na paliwa i oleje
• Wkładka zwiększająca komfort

Buty gumowe Dunlop Acifort
• Zgodne z normą EN ISO 20347:2012
• Podeszwa antypoślizgowa SRC
• Wodoodporne
• Odporne na działanie środków dezynfekujących 

oraz tłuszczy
• Podeszewa absorbująca wstrząsy
• Antystatyczne
• Rozmiary: 34/35-46

76,50zł
NETTO

37,50zł
NETTO

96,00zł
NETTO

107,00zł
NETTO

219,00zł
NETTO

45,00zł
NETTO

71,40zł
NETTO

81,00zł
NETTO
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Nastrzykiwarka jednoigłowa
• Ręczna elektryczna nastrzykiwarka do mięsa.
• Niewielkie gabaryty urządzenie do nastrzyku solanką peklującą, 

doskonałe dla małych zakładów i gastronomii.
• Stałe ciśnienie nastrzyku dzięki zbiornikowi wyrównawczemu.
• Wykonana ze stali nierdzewnej.
• Urządzenie nie wymaga konserwacji.
• Niski poziom hałasu.
• Pistolet 1/8 cala, gwint wewnętrzny.
• Igła: 200/4 mm z gwintem zewnętrznym.

KATALOG PROMOCYJNY

kod model zakres 
temp. [°C]

dokładność 
[°C]

zasilanie wymiary 
[mm]

waga
[kg]

Z026637 v -30 ÷ +400 ±0,1 1x bateria 9V 190x38x75 0,2

kod l.obrotów
[obr./min.]

wymiary
[mm]

zasilanie
[V]

moc
[W]

waga
[kg]

Z040811 140 400x200x450 230 250 21

kod wymiary
[mm]

zasilanie
[V]

moc
[W]

ciśnienie
[bar]

Z033004 350x210x220 230 120 0-3,2

kod

Z014355

kod gwint liczba 
otworów

wymiary
[mm]

cena
[zł netto]

Z019061 M8x1 16 3mm/150mm 40,90

Z042922 M8x1 16 3mm/200mm 44,00

Z019020 M8x1 16 3mm/200mm 59,25

kod średnica sitka 
[mm]

prędkość
[obr./min.]

wymiary
[mm]

zasilanie
[V]

moc
[kW]

waga
[kg]

Z000329 70 140 470x200x380 230 0,6 20

kod model zakres 
temp. [°C]

dokładność 
[°C]

zasilanie wymiary 
[mm]

waga
[kg]

Z026621 TESTO 106 -50 ÷ +275 ±0,1 2x CR2032 215x34x19 0,08

Termometr HACCP z sondą pomiarową
• Termometr z cienką, wytrzymałą końcówką pomiarową.
• Zgodny z HACCP i EN 13485.
• Bardzo prosty w użyciu
• Umożliwia pomiar temperatury 

z dokładnością nawet do ±0,5°C.
• Szybkość pomiaru: 0,5 sekundy,
• Rodzaj wyświetlacza: LCD.
• Długość sondy pomiarowej: 55 mm.

Termometr bezdotykowy na podczerwień
• Precyzyjny oraz niezwykle szybki.
• Jednopunktowy celownik laserowy.
• Duży, podświetlany wyświetlacz.
• Umożliwia pomiar temperatury 

z dokładnością nawet do ±1,5°C.
• Prosty w obsłudze i wygodny w użytkowaniu.
• Wyświetlacz LCD.
• Szybkość pomiaru: 0,5 sekundy.

Steaker EDERTAL
• Wykonany w całości ze stali nierdzewnej.
• Wydajny i bardzo wytrzymały, 

przeznaczony do pracy ciągłej.
• Kompatybilny ze wszystkimi zestawami 

walców, wkładek i przystawek Edertal.
• Dostępny w dwóch wersjach zasilania.
 Steaker nie ma w zestawie wkładu

Wkład do steakera
• Przystawka nacinająca, służąca do 

przygotowywania mięsa, do zmiękczania 
i spajania kawałków

Wilczek do mięsa DIAMANT LINE 
• Wykonany ze specjalnego stopu aluminium oraz nierdzewnej stali.
• Cicha i bezawaryjna praca urządzenia.
• Misa załadowcza o wymiarach: 350x190 mm.
Wydajność maksymalna: 150 kg/h.
Zestaw tnący: Unger R70.

Igła do belki 
do nastrzykiwarki ręcznej

Belka na 3 igły do nastrzykiwarki ręcznej
• Dedykowana dla igieł z gwintem M8.

204,00zł
NETTO

2171,42zł
NETTO

4800,00zł
NETTO

2450,00zł
NETTO

2690,00zł
NETTO

178,50zł
NETTO

159,00zł
NETTO

od 40,90zł
NETTO
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Części zamienne do krajalnic
• Do zastosowania w krajalnicy Ma-Ga model: 612p

Pas bezkońcowy

Tarcza lamelowa do ostrzałki

Tarcza filcowa do ostrzałki
• Pasuje do ostrzałek 

Dick SM90/SM100/SM140

KATALOG PROMOCYJNY

kod materiał ø 
[mm]

Z002581 Nóż do krajalnicy 612p 300

Z002584 Nóż do krajalnicy 612pT teflonowy 300

Z010942 Kamień gładzący -

Z010943 Kamień ostrzący -

kod wymiary 
[mm]

przeznaczenie cena
[zł netto]

Z015316 960x50 K 100  6,52 zł 

Z015313 800x50 K 120  3,72 zł 

Z015344 800x50 K 80  4,15 zł 

kod wymiary [mm] przeznaczenie cena
[zł netto]

Z010848 130/15X25 MADO USM526  39,61 zł 

Z010850 150/14x40 MADO USM528  59,00 zł 

kod wymiary 
[mm]

Z003439 ø200 x ø25 x 16

kod

Z031977

kod

Z003802

kod

Z012208

kod kolor smaru cena
[zł netto]

Z014037 bezbarwny  19,13 zł 

Z051783 biały  19,98 zł 

kod wymiary 
[mm]

przeznaczenie cena
[zł netto]

Z007439 200x50x17 SM 200/SM 160  485,00 zł 

Smar uniwersalny H1 w tubie
• Do zastosowania w przemyśle spożywczym 

(do kontaktu z żywnością)
• Opakowanie 0,4 kg

Smar uniwersalny H1 w sprayu
• Smar uniwersalny H1 w sprayu
• Do zastosowania w przemyśle spożywczym (do 

kontaktu z żywnością)
• Opakowanie 500ml

Pasta szlifierska różowa
• Pasta do zastosowań przy szlifowaniu noży.
• Opakowanie: 1,1 kg

Tarcza polerująca do ostrzałkiSmar do kolejki
• Smar do zastosowania
w wyciągach do pił tarczowych.
• Opakowanie: 5 kg

216,00zł
NETTO

19,98zł
NETTO

25,50zł
NETTO

46,38zł
NETTO

51,00zł
NETTO

427,50zł
NETTO

48,55zł
NETTO

43,61zł
NETTO

323,00zł
NETTO

485,00zł
NETTO

od 39,61zł
NETTO

od 3,72zł
NETTO


